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KATELIJNE&WAVER
Niet naast
onze schoenen lopen

DE N-VA WENST U EEN AANGENAAM,
LANDELIJK EN BRUISEND 2013-2018
Proost! De N-VA klinkt graag met u op het nieuwe jaar, en zelfs al op de vijf
jaar die daarop volgen. Want dankzij u en samen met u kan de N-VA de
volgende zes jaar zorgen voor een aangenaam, landelijk en bruisend
Sint-Katelijne-Waver.

V.U.: Kristof Sels - Berlaarbaan 414B bus 2.1 - 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver - katelijne-waver@n-va.be

Van rechts naar links: Luc Van Steen,
penningmeester; Kristof Sels,
secretaris; en Jos Mariën, voorzitter

Het begon voor N-VA Katelijne & Waver
in september 2003 met het toenmalige
bestuur (zie foto). Negen jaar later staan ze
nog steeds mee aan het roer. Ons eerste
succes haalden we in 2008 toen Kristof
gemeenteraadslid werd. Ondertussen
groeide de afdeling en werd het bestuur
verder uitgebouwd. Daardoor kunnen de
vergaderingen niet langer plaatsvinden
rond de keukentafel.
Als startende afdeling hoopten we ooit deel
te kunnen nemen aan het bestuur van onze
gemeente. Dat we in 2012 door de kiezers
tot grootste partij zouden verkozen worden en dat N-VA Katelijne & Waver met
Kristof Sels de burgemeester zou leveren,
kwam in onze stoutste dromen niet voor.
Onze enige betrachting was, en is nog
steeds, er zijn voor de inwoners.
Onze slogan van 2006 - “N-VA luistert
voor … en na de verkiezingen” - geldt ook
voor de komende legislatuur. U koos voor
‘verandering’. Samen met onze coalitiepartner ‘Samen anders’ leggen we dan ook
de nadruk op de dialoog tussen de
inwoners en het bestuur. Laat u dus horen!
Wij zijn zeer dankbaar voor uw vertrouwen.
De zware verantwoordelijkheid die u ons
hebt toebedeeld maakt ons zeer nederig. Wij
zullen er alles aan doen om dit vertrouwen
niet te beschamen. Aan u om ons eraan te
herinneren dat het gemeentebestuur er is
voor de inwoners … en niet andersom.
Jos Mariën
Afdelingsvoorzitter
Partijraadslid

www.n-va.be/katelijne-waver

We nodigen u alvast van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie
op zondag 27 januari vanaf 10.30 uur in de parochiezaal van Hagelstein
(Patersweg), en we wensen u allen een voorspoedig 2013.
Wij hebben onze goede voornemens klaar, in de vorm van een ambitieus en
evenwichtig bestuursakkoord ‘Samen voor verandering’. Sleutelwoorden zijn
dialoog en inspraak, samenwerking en kruisbestuiving, rechten en plichten.
Met de nodige dialoog en inspraak zijn actiecomités niet langer protestbewegingen maar constructieve denktanken. Door de oprichting van kernraden
betrekken we iedere burger actief bij het beleid.
We werken samen met iedereen die het beste voor heeft met onze gemeente en
we promoten ook de onderlinge samenwerking. Zo komen we tot winwinsituaties. Respect is er voor iedereen, maar in een verhaal van rechten en
plichten.
Ons bestuursakkoord bevat een algemene visie op de verschillende
beleidsdomeinen, maar ook 300 concrete beleidspunten. U kan het volledige
bestuursakkoord nalezen op onze website www.n-va.be/sint-katelijne-waver.
De komende 6 jaar gaan we SAMEN VOOR VERANDERING.

Burgemeester Kristof Sels
gaat met het nieuwe college en met u
‘Samen voor verandering’
Volg Kristof op Twitter: @SelsKristof

Volg ook onze facebookgroep op
www.facebook.com/NVA.KatelijneWaver

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Maak kennis met de N-VA-schepenen
in het nieuwe gemeentebestuur
An Coen

Jan Broes

schepen van Financiën, Personeel
en Toerisme

schepen van Land- en tuinbouw,
Onderhoudswerken, en Water- en
groenbeheer

An Coen zal als schepen van
Financiën streven naar een
structureel evenwicht in de
gemeentebegroting zonder de
belastingen te verhogen. Onder haar beleid zal de
werking van de gemeenteadministratie worden
doorgelicht in functie van efficiëntiewinsten, bijscholing
en ontplooiing van het personeel. Toerisme zal een kans
krijgen door Sint-Katelijne-Waver te promoten
als groente- én erfgoedgemeente.

Jan Broes (66) is steeds actief
geweest in land- en tuinbouwsector.
Hij zal zich ervoor engageren dat
onze land- en tuinbouwers steeds een aanspreekpunt
hebben in onze gemeente. Als schepen voor Water- en
groenbeheer wil hij voornamelijk enerzijds wateroverlast
vermijden door een goed onderhoud van waterlopen en
anderzijds het groene imago van onze gemeente
behouden.

Joris De Pauw

Dave Van Oosterwyck

schepen van Ruimtelijke ordening,
Openbare werken en Huisvesting

OCMW-voorzitter en schepen van
Sociale zaken

Joris is 32 jaar en advocaat van
beroep. Hij is bevoegd voor
ruimtelijke ordening, openbare
werken en huisvesting. Vanuit deze
beleidsdomeinen zal hij met zijn bevoegdheid als
schepen een aantal belangrijke projecten in goede banen
leiden. De heraanleg van een aantal straten, de verdere
ontwikkeling van onze bedrijventerreinen,
vergunningenprocedures voor woon- en
verkavelingprojecten, en het huisvestingsbeleid van de
gemeente zullen onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

Dave zal het sociale beleid in onze
gemeente mee uittekenen. Eerder
heeft hij het integratiebeleid van
Mechelen mee vormgegeven.
Momenteel is hij raadgever van minister Geert Bourgeois.
Opdat iedereen de vruchten kan plukken van onze
welvaart is het voor Dave belangrijk dat we onze
solidariteit op een rechtvaardige manier organiseren, in
een verhaal van rechten en plichten. Tijdens deze
bestuursperiode wordt een nieuw woonzorgcentrum
gerealiseerd en wordt een aanpak ontwikkeld voor
armoedebestrijding.

“U kan rekenen op onze maximale inzet!”
Er staan onze gemeente heel wat uitdagingen te wachten: Maenhoevevelden, Veiling Zuid, de heraanleg van
verschillende straten, … Bovendien zijn er ook heel wat taken waarvoor de gemeente tot op heden geen aandacht
had, zoals een integratiebeleid.
Daarom zal de N-VA zich met een sterk college maximaal inzetten in het belang van onze gemeente. Voor een aantal
extra taken kunnen we gelukkig op bijkomende subsidies rekenen. En ook op andere vlakken zullen we besparen,
zonder dat de burger-belastingbetaler het voelt. Zo zullen bijvoorbeeld in het OCMW het Vast Bureau en het Bijzonder
Comité van Sociaal Toezicht samensmelten. Dat scheelt in zitpenningen, dat zijn efficiëntiewinsten. Zo besparen we
zonder de belastingen te verhogen.
We rekenen ook op u en uw inbreng en inzet. Zo maken we samen werk van een aangenaam, landelijk en bruisend
Sint-Katelijne-Waver. U kan alvast rekenen op onze maximale inzet!

katelijne-waver@n-va.be

Sofie Van Luyck:
“Kennis van zaken en
constructieve discussies”

Jan Broes
schepen

Joris De Pauw
schepen

Soﬁe Van Luyck
(39) wordt voorzitter van de
gemeenteraad.

An Coen
schepen

Dave Van Oosterwyck
gemeenteraadslid en
kandidaat-voorzitter OCMW

Detty Vercraeye
Sofie Van Luyck: “Ik wil een bestuur dat luistert naar haar
inwoners. De gemeenteraad moet haar beslissingen in alle
dossiers baseren op een grondige kennis van zaken en een
open en constructieve discussie moet mogelijk zijn. Het is
mijn taak als voorzitter van de gemeenteraad om dit alles te
bewaken. Als handelsingenieur met meer dan 15 jaar
ervaring in studies en veranderingsprojecten, heb ik
hiervoor niet enkel de inzet, maar ook de nodige kennis en
ervaring. De dynamische ploeg van N-VA en Samen Anders
zal haar belofte om te breken met de oude politieke
gewoonten in onze gemeente waarmaken! ”
Naast burgemeester Kristof Sels en Sofie Van Luyck zullen
de volgende gekozenen in de gemeenteraad zetelen voor de
N-VA: Jan Broes, Joris De Pauw, An Coen, Dave Van
Oosterwyck, Detty Vercraeye, Elke Hellemans, Jeroen
Baeten en Els Delang.
Jan Broes, Joris De Pauw en An Coen nemen een
schepenmandaat op. Kandidaten voor de OCMW-raad zijn
Dave Van Oosterwyck, Detty Vercraeye, Harry Andries,
Dirk Van Dessel en Bart De Boeck. Dave wordt nadien
voorgedragen als voorzitter van de OCMW-raad en zal in
die functie ook schepen van Sociale zaken zijn. Dit betekent
dat we opvolgers Wim Pauwels en Jan Van Itterbeeck
mogen verwelkomen in de gemeenteraad als vervanger van
Detty en Dave.
Over de collega-gemeenteraadsleden en over de OCMWraadsleden leest u meer in de volgende bladen.

gemeenteraadslid en
kandidaat-OCMW-raadslid

Elke Hellemans
gemeenteraadslid

Jeroen Baeten
gemeenteraadslid

Els Delang
gemeenteraadslid

Wim Pauwels
1ste opvolger

Jan Van Itterbeeck
2de opvolger

Harry Andries
kandidaat-OCMW-raadslid

Bart De Boeck
kandidaat-OCMW-raadslid

Dirk Van Dessel
kandidaat-OCMW-raadslid

www.n-va.be/katelijne-waver

De
verandering
voortzetten
Geef
de verandering

een stem

Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
Blijft
nu nog deInWetstraat.
CD&V,
sp.a en
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uw provincie,Want
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Want zeg nu zelf:
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zijn in Dat
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uwu aan
vraag
naar
regering-Di
Rupo
echt niet
goedDe
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Dat zet
merkt
zowat
alles.
Dit land rijdt zichdaarom
steeds verder
En ondertussen
betaalt u wel
verandering
nu alvast.
centraal
op de verkiezingsde factuur.van
Wil u2014.
verandering, dan weet u morgen meteen wat te doen.
agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van
de diverse diensten van de N-VA. De wet van
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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